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Abstract: The paper describes design and
realization of the hybrid driving aggregate for
the light vehicle. The basic principles of hybrid
components that are used in alternative
vehicles
with
their
advantages
and
disadvantages are described. Together with the
short overview of the single components, the
reasons for its implementation are established.
For the control of the system the DSP2 board,
which enables Matlab/Simulink programming,
is implemented.
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Uvod

Raziskovalci se že desetletja dolgo
intenzivno ukvarjajo s problemom zaščite
narave in okolja. Vedno bolj je aktualen pojav
tople grede in ozonskih lukenj ter globalnega
segrevanje planeta Zemlje in njegove atmosfere.
To je posledica plinov, ki jih vsakodnevno
izpuščamo v ozračje, brez pomislekov kaj se pri
tem dogaja z atmosfero. Med največje
proizvajalce takšnih snovi nedvomno štejemo
vozila z motorji z notranjim izgorevanjem
(bencinski in dieselski motorji), ki jih
uporabljamo predvsem v transportu. Med
delovanjem motorja v cilindrih izgoreva
mešanica zraka in dizelskega ali bencinskega
goriva. Posledice takega delovanja so izpušni
plini, ki pa vsebujejo škodljive spojine, kot so
ogljikov monoksid, žveplov in ogljikov dioksid
ter mnogi drugi plini. Novejši avtomobili imajo
v izpušnem sistemu vgrajen katalizator, ki pa je
le prehodna rešitev. Ko katalizator odsluži, ga je
potrebno reciklirati. Tu se ponovno srečamo s
problemom nevarnih snovi, ki jih je zadržal v
aktivnem delovanju in preprečil, da bi prišli
nazaj v okolje. Ena od rešitev, ki se danes
uporablja, pa je takoimenovani hibridni pogon.
Značilnost tega pogona je v tem, da uporablja
poleg že obstoječega bencinskega ali dizelskega

motorja še dodaten električni pogon. Z dodanim
elektromotorjem lahko primarnemu motorju z
notranjim izgorevanjem zagotovimo delovanje v
režimu optimalnih pogojev. S tem posledično
bistveno zmanjšamo porabo goriva, izpust
škodljivih emisij in povečamo udobnost vožnje
za uporabnika. Znano je, da je onesnaževanje
motorja z notranjim izgorevanjem največje prav
ob speljevanju vozila in v mirovanju. V primeru
ustavljanja motorja ob ustavljenem vozilu in
speljevanja le z elektromotorjem bistveno
izboljšamo lastnosti pogonskega agregata. Z
usklajenim delovanjem celotnega sistema se
tako precej zmanjša onesnaževanje okolja.
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Namen in cilj projekta

Cilj projekta je bil narediti pogonski agregat
za vozilo, kjer bi primarni bencinski motor
vedno deloval v območju optimalnih pogojev.
Tako je agregat sestavljen iz bencinskega
motorja z notranjim izgorevanjem in
sinhronskega motorja s permanentnimi magneti.
Gredi motorjev sta fiksno povezani z gredno
vezjo, moč se na kolesa (diferencial) prenaša
preko brezstopenjskega menjalnika. Celoten
agregat bo računalniško upravljan. Strategija
vodenja bo takšna, da primarni bencinski
agregat deluje vedno v območju maksimalnega
izkoristka, oziroma v območju najmanjšega
izpusta škodljivih emisij. Posledično bo tako
sistem optimiran k čim manjši porabi energije in
manjšemu onesnaževanju okolja.
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Hibridno vozilo

Vsa hibridna vozila vsebujejo vsaj dva
različna vira energija za lasten pogon. Te
pogone pa lahko različno kombiniramo med
seboj. Tako poznamo paralelni (slika 1), serijski
(slika 2) in pa kombinirani (slika 3) način

povezave dveh sistemov, pri katerih ima vsak
svoje prednosti in slabosti.
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Slika 3: Kombinirani način povezave
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Zaradi naštetih prednosti smo se odločili za
paralelni tip pogona.
Kot izhod iz sistema pa bomo uporabili
brezstopenjski CVT (Continuisly Variable
Transmission) menjalnik. Celotna shema je
prikazana na sliki 4.

baterija

Slika 1: Paralelni način povezave

SKLOPKA

Prednost paralelnega načina je v tem da
lahko z elektromotorjem poženemo bencinski
motor, kar pa je po drugi strani tudi slabost, saj
moramo vrteti oba skupaj. V tem načinu si
namreč lahko privoščimo izklop bencinskega
motorja in ponoven zagon le s pomočjo elektro
motorja, kar je bistveno za naš način
obratovanja.
Elektromotor deluje dvokvadrantno, kot
generator in kot pogonski motor.
Slabost serijskega načina je v tem, da
potrebujemo dva elektromotorja, kjer eden
deluje le kot generator, drugi pa le kot motor.
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Slika 4: Blokovna shema hibridnega sistema
Na sliki 4 lahko vidimo tudi vse osnovne
veličine ki nas v sistemu zanimajo.
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Izgradnja
pogona

preizkuševališča

hibridnega

Za testiranje delovanja hibridnega sistema [3]
je bilo potrebno zgraditi preizkuševališče za
hibridni pogon. Agregat je sestavljen iz dveh
osnovnih gradnikov, to sta (bencinski in
elektromotor) in ostalih komponent, kot so CVT
prenos, močnostni pretvornik, akumulatorji, in
nadzorni računalniški sistem.

Slika 2: Serijski način povezave
4.1
Pri kombiniranem pogonu postane sistem
kompleksnejši predvsem zaradi menjalnika, ki
mora biti izveden kot planetno gonilo.
Pri gradnji našega simulacijskega mesta smo
se odločili za paralelni način povezave. Najprej
smo pri izbiri izključili možnost kombiniranega
pogona,
saj
tam
potrebujemo
dva
elektromotorja.

Elektromotor

V našem primeru smo uporabili sinhronski
servomotor Mavilor SE 908 R. Značilnost
motorja je, da uporablja permanentne magnete,
ki so nameščeni na rotor motorja in so diskaste
oblike, kar omogoča dobre dinamične lastnosti
motorja. Ima majhen vztrajnostni moment, in

sposobnost zelo velikega zagonskega navora
[1].
Nazivne lastnosti elektromotorja:

(5.5KM). Motor smo izbrali zaradi primernih
karakteristik in dobre kakovosti izdelave [5].

n N = 3000 min − 1
M N = 12 Nm
PN = 2500 W
M J = 80 Nm
I J = 98 A

Slika 7: Bencinski motor HONDA GX160

Slika 5: Elekto motor SE 908 R
Za ta tip motorja smo se odločili predvsem
zaradi tega, ker smo omenjen motor s
pripadajočim
servoregulatorjem
in
napajalnikom že imeli na voljo v laboratoriju.

Ker želimo navor bencinskega motorja
nastavljati preko izhoda našega krmilnega
računalnika, je potrebno izdelati ustrezen
elektromehanski vmesnik za odpiranje lopute
zraka v uplinjaču.
V ta namen bo uporabljen modelarski
servomotor [4] znamke FUTABA S9152, slika
8. Položaj izhodne gredi servomotorja
nastavljamo s spreminjanjem dolžine pulzov na
krmilnem vhodu servomotorja. Spremembi
dolžine krmilnih pulzov v območju 1ms do 2ms
ustreza zasuk izhodne gredi servomotorja v
območju od 0 do 270°, dolžini pulza 1.5ms pa
središčna lega izhodne gredi.

Slika 6: Servo modul za elektromotor SE 908 R
S pomočjo servo modula lahko nastavljamo
različne načine vodenja (po hitrosti in navoru)
ter vse potrebne omejitve v delovanju.
4.2

Bencinski motor

Bencinski pogonski agregat je enocilindrski
štiritaktni motor HONDA GX160. Ima nekoliko
večjo nazivno moč od elektromotorja, to je 4kW

Slika 8: Servomotor FUTABA
4.3

Ostale komponente

Zaradi možne nevarnosti eksplozije v
izpušnem sistemu smo se odločili za sistem
prisilnega
odsesavanja
s
turbinskim
ventilatorjem.
Slika 4 prikazuje, da je izhod iz sistema
povezan preko CVT menjalnika, kar omogoča

spreminjanje izhodne hitrosti in navora, s tem se
poveča prilagodljivost sistema.

Slika 9: CVT - brezstopenjski menjalnik
Prestavno razmerje CVT menjalnika bomo
prav tako spreminjali s pomočjo servomotorja.
Za nadzor celotnega sistema bo uporabljen
krmilnik DSP-2 [2]. Ta zelo zmogljiv krmilnik
omogoča uporabo analognih in digitalnih
vhodov in izhodov.
Omogoča pa tudi uporabo Fuzzy logike
(sistem mehkega vodenja), ki bo uporabljena v
našem primeru.
Mehka logika je skupek postopkov, ki
omogočajo, da izkustveno znanje podano z
besedami iz naravnega jezika zapišemo v
matematični obliki. Takšno znanje je lahko
posebej koristno pri razvoju vodenja
kompleksnih in slabo poznanih sistemov, za
katere nimamo na razpolago matematičnega
dinamičnega modela. Izkustveno znanje je
lahko različnih oblik in glede na to ga
zapisanega s sistemom mehke logike tudi
uporabljamo na različne načine.
Znanje se nanaša neposredno na velikost
potrebnega vodenja npr:
Če je položajni pogrešek majhen negativen
in hitrostni pogrešek majhen negativen potem je
potrebna napetost vodenja motorja majhna
pozitivna.
Takšno znanje uporabimo neposredno za
vodenje sistema. V praksi je takšen pristop

primeren le za zelo enostavne sisteme, saj je
težko zagotoviti stabilnost takšnega vodenja.
Takšno znanje nam lahko v modelno
osnovanih metodah vodenja nadomesti znan
matematični model sistema. Tipičen primer je
vodenje po metodi izračunanega navora, kjer
mehki sistem nadomesti inverzni dinamični
model. Danes je to najpogostejši način uporabe
mehke logike v sistemih vodenja. V primeru, da
je v mehki sistem vključen tudi adaptacijski
mehanizem lahko govorimo tudi o mehki
identifikaciji sistema.
- Znanje se nanaša na določanje parametrov
vodenja npr:
Če je statični pogrešek srednje velik je
potrebno malo povečati P del in malo povečati I
del. Če je odziv sistema nestabilen je potrebno
zelo zmanjšati P del in zmerno zmanjšati D del.
Če je odziv sistema počasen je treba povečati P
del. Če je prenihaj prevelik je potrebno
zmanjšati P del Če je v odzivu sistema malo
preveč oscilacij je potrebno malo povečati D
del.
Takšno znanje lahko uporabimo pri on-line
nastavljanju oziroma adaptaciji parametrov
vodenja.

Slika 10: DSP-2 krmilnik
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Simulacijski model

Naša osnovna naloga je izdelati hibridno
vozilo. Zato smo v programskem okolju
MATLAB
simulink
izvedli
posamezne
simulacije dinamičnega modela avtomobila.
Model na sliki 11 je univerzalen, potrebno je le
nastaviti parametre za določeno vozilo.

utornih profilov, kar je močno olajšalo montažo
vseh komponent agregata (slika 13).

Slika 11: Blokovna shema vozila
Model zajema vpliv zračnega upora, trenja
koles, vztrajnosti vozila in klanca po katerem
vozimo.
Zasnovali smo tudi simulacijsko shemo
sistema s Fuzzy regulatorjem, ki vodi celoten
agregat (slika 12).

Slika 12: Blokovna shema celotnega sistema
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Zaključek

V projektu je bil realiziran hibridni pogon,
sestavljen iz elektromotorja in bencinskega
motorja. Model vozila je bil narejen v
simulacijskem programu Matlab simulink, kjer
smo preučili obnašanje vozila med vožnjo.
Narejeni so bili odzivi vozila glede na
spremembe zunanjih pogojev, kot so naklon
vozišča, zračni upor, masa vozila in trenje proti
podlagi.
Za praktično preizkušanje sistema smo
izdelali
laboratorijsko
preizkuševališče.
Preizkusna miza je zgrajena iz aluminijastih

Slika 13: Preizkuševališče
Za povezavo krmilnika z zunanjimi
komponentami (senzorji in aktuatorji) je bilo
potrebno izdelati vmesniško kartico z vezji za
prilagoditev signalov.
Poudarek našega dela v prihodnosti temelji
na prvem zagonu celotnega sistema, izmeriti bo
potrebno karakteristike motorja z notranjim
izgorevanjem in izdelati strategijo vodenja za
posamezne sklope. Poudarek bomo namenili
tudi razvoju regulatorja, zasnovanega na mehki
logiki.
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